




Vi mangler 13.500 ingeniører og 
naturvidenskabelige kandidater i 2025 



Udfordring 

 

 

 

Kun 2,6% af 15-årige danskere planlægger en ingeniørkarriere.  

Det er mærkbart under øvrige OECD lande.  

 

Danmark    

OECD gennemsnit 

Polen 

Slovenien 

Israel 

Tyskland 

Sverige 
 



Udfordring 



 

 

Hvorfor er det et 

problem at mangle 

ingeniører og andre 

teknologieksperter? 



De skaber vækst! 

 
Der bliver etableret næsten to 
ingeniørvirksomheder om dagen, og godt hver 7. 
ingeniør på en årgang starter eget firma i perioden 
2001-2012.  

 

De har forretningsmæssig succes og leverer 
dobbelt så meget eksport som 
landsgennemsnittet. 

 
’Samfundsværdien af nystartede ingeniørvirksomheder 1994-2012’, 
Rambøll  



De skaber jobs og 

eksport 
• Ingeniørernes andel af beskæftigelsen i 
industrien er steget fra 4,5 til 7,1 procent fra 

2000-2012.Ingeniører spiller således en nøglerolle 
i industrieksporten. 

 

• 500 ingeniører beskæftiget med industrieksport 
skaber grobund for beskæftigelse af yderligere 
6.800 personer, herunder 2.900 faglærte og 2.500 
ufaglærte. 



Hvad vil vi så? 

 

Gribe teknologien! 

 

Et Danmark hvor ingeniører og 
teknologieksperter er i front, hvor 
børn og unge får en teknologisk 
dannelse, og mange flere får viden 
og specialer inden for teknologisk 
udvikling. 



Indsatser der 

forbedrer 

ingeniørers 

omdømme og 

bidrager med det 

stof drømme og 

håb er lavet af 





Vores fokus 

Hvad skaber ingeniører? 
Fokus på teknologi 
Hvad forandrer teknologi? 
Branding af produkter 

Hvem er ingeniørerne? 
Hvad vil de i verden? 
Hvad  forandrer 
ingeniører? 
Branding af mennesker 

Teknologi                                     Mennesket 





Ambassadører på 

sociale medier 

 





Find dit match 



Resultat?  

Vi er kendte … 
 
29% af de unge har hørt om Engineer the future 
(15-24 år)  

 

19% af de unge kender til vores bannerkampagner 
(15-24 år) 

 

39% af de unge biografgængere kan huske vores 
film (15-24 år) 

 

37% af nystartede studenter på ingeniørstudiet i 
Ålborg kendte i 2015 til Engineer the future 



Kampagne 

4 ud af 7 mio. biografgængere i første halvår af 
2016 så filmen med Emma 

 

Via bannere og video er vi digitalt nået ud til 
ca.1,4 mio. unge danskere med vores budskaber 

 

Vores betalte opslag klarer sig rigtig godt – rigtig 
mange visninger og lave klikpriser (cirka 10 øre pr. 
gennemsening) 



Og kendte for det 

rigtige … 
29% af de unge får lyst til at uddanne sig til ingeniør efter de 
har set kampagnen 

 

22% af de unge vil gerne vide mere om ingeniøruddannelsen 
efter at have set vores kampagne 

 

20% af de nystartede studerende på ingeniørstudier fra Ålborg 
Universitet, som kender til Engineer the future siger, at 
kampagnen inspirerede dem til at læse til ingeniør 

 

56% af de unge får en mere positiv holdning til ingeniørfaget af 
at se vores kampagne 

 

Studievejledere i Århus siger, at de studerende er blevet mere 
stolte af deres studie på grund af vores kampagne 



Indsatser der skaber 

teknologisk dannelse 

hos børn og unge og 

inspirerer unge til at gå 

ingeniør-, tekniske og 

naturvidenskabelige 

uddannelser 



Book en ekspert 

Som noget nyt kan du booke en ’skoletrænet’ ekspert fra en 
ingeniør- eller teknologivirksomhed til at komme på besøg i din 
klasse med en interessant fortælling om sit arbejde samt faglige 
udfordringer til dine elever. 

 

Eksperterne er ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og 
andre med tekniske eller naturvidenskabelig baggrund.  

 

Eksperterne kan være med til at styrke dine elevers interesse 
for naturvidenskab og teknologi. 

 

Find ‘Book en ekspert’ på engineerthefuture.dk 

 



Engineering i 

skolen 
1. Udvikling og udbredelse af en dansk engineering 

didaktik til grundskolen 

2. Lærerne opnår kompetencer i at undervise i 

teknologi, med særligt fokus på ingeniørens 

arbejdsmetode  

3. Eleverne motiveres gennem en 

anvendelsesorienteret og problemløsende 

undervisning og de opnår teknologisk indsigt og 

innovationskompetencer som en del af den almene 

dannelse  

4. Elevernes interesse for teknologi- og naturfagene 

øges og flere overvejer at vælge en teknisk eller 

naturvidenskabelig uddannelse- og karrierevej 
 



Virksomhedsbesøg 

for 3.g-elever 

9 gymnasier 

 

5 regionale studievalgscentre 

 

6 partnervirksomheder 

 

I alt  omkring 200 3.g-elever, som 
står over for valg af videregående 

uddannelse 



Ungdommens 

Folkemøde 2016 





Resultater børn og 

unge 
66 (+27) teknologieksperter har deltaget i vores 
formidlingskurser 

 

50 (+27) teknologieksperter er med i Book en ekspert 

 

Små 30 ekspertbesøg i 4.-9. klasse i efteråret 2017 

 

Ca. 200 3.g-elever deltager i virksomhedsbesøg som del af 
deres studievalg 

 

Ca. 4.000 unge besøgte os på Ungdommens Folkemøde 
 

 



Stærkt og aktivt 

partnerskab der 

sikrer slagkraft i 

budskaber og 

taletid  



Vi har opbakning 



Vi skaber taletid 



Vi får taletid 



Vi er synlige 



Flere universiteter 

oplevede 20-30% 

flere deltagere til 

Åbent hus 

arrangementer på 

ingeniøruddannel

serne i 2015 og 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Århus universitet blev deltagerne ved Åbent Hus spurgt om de 
kendte til Engineer the future – 2/3 svarede JA! 

 



Studieoptag steg 

med 11% i 2016 og  

med 7% på 

ingeniøruddannel

serne i 2015 



 

Find os på  

 

Engineerthefuture.dk 


